
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

   
TOMADA DE PREÇOS PLANO DIRETOR 002/2018 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 

O Município de São Sebastião do Caí, RS, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o Decreto Municipal nº 2.954/2007, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando a Tomada de Preços do 

tipo Técnica e Preço a ser processado e julgado pelo Setor de Licitações 
designados pela Portaria nº 159/2017 e em conformidade com as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como as condições 
estabelecidas no presente Edital. O mesmo poderá ser obtido no site 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  

 

LOCAL, DATA E HORA 

A sessão pública será realizada no Setor de Licitação, Rua Pinheiro Machado, 
600, Centro Administrativo, Bairro Centro, neste Município, no dia 04 de maio 
de 2018, com início às 9 horas, horário de Brasília - DF.   

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será 
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação. 

 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

1.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à comissão de 
licitação, diretamente, por meio de seu representante legal ou através de 
procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 
credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 
interesse da representada. 

1.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação 
de documento de identidade. 

1.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.3, 
abaixo, deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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1.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício, no caso de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do 
outorgante reconhecida/autenticada em cartório/tabelionato, em que conste os 
requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 
outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 
para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovado a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
conforme modelo do ANEXO II. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 
deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 
representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma 
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
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1.4. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões 
públicas referentes à licitação. 

DO OBJETO 

2.0 - Contratações de serviços técnicos especializados para Revisão do Plano 
Diretor Municipal de São Sebastião do Caí - RS, Lei Municipal n° 2.802/2006, 
juntamente com a revisão de seus instrumentos complementares: Lei de 
Parcelamento do Solo (Lei Municipal nº 2.970/2008) e Código de Obras (Lei 
Municipal nº 2.835/2007), com a participação da equipe técnica municipal e de 
agentes sociais locais – diferentes segmentos expressivos do ponto de vista da 
transformação da cidade. 

Elaborar a Revisão do Plano Diretor do Município de São Sebastião do Caí, 
considerando a totalidade do seu território municipal;  

Examinar a legislação urbanística vigente e adequá-la às novas propostas da 
alteração do Plano;  

Contemplar, na elaboração do Plano, os temas relativos à Uso e Ocupação do 
Solo, Mobilidade e Circulação, Meio Ambiente, Infraestrutura, Patrimônio 
Histórico / Cultural / Paisagístico e Socioeconômico, conforme especificado 
neste Edital;  

Adotar metodologia que assegure a participação da comunidade;  

Contribuir para a elaboração do Plano de Mídia que a equipe municipal utilizará 
na divulgação dos trabalhos, a partir de sua aprovação;  

Realizar reuniões, debates, consultas e oficinas, envolvendo atores sociais e 
parceiros para discussão do processo de elaboração do Plano Diretor.  

Incorporar técnicos da Prefeitura Municipal ao processo de Elaboração do 
Plano e realizar, no mínimo, duas oficinas de capacitação das equipes de apoio 
local e dos grupos de trabalho da Prefeitura;  

Completar a cartografia básica existente incluindo as diretrizes aprovadas no 
Plano;  

Produzir cartas temáticas referentes aos diversos temas tratados;  

Propiciar acesso livre aos documentos e informações produzidos;  

Dar publicidade aos documentos e informações. 
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As etapas de execução são dividas em PROCESSOS INTERNOS e 

PROCESSOS EXTERNOS.  

Os Processos Internos são aqueles desenvolvidos pela equipe da contratada e 
correspondem aos estudos, proposições, relatórios finais e projetos de lei.  

Os Processos externos são todos aqueles que acontecem com interveniência e 
participação de agentes outros que não a equipe, como diferentes segmentos 
da administração municipal, outros agentes públicos de qualquer esfera, a 
câmara de vereadores, associações e organizações civis e cidadãos 
interessados em geral. 

A relação proposta entre os processos internos e externos pode ser verificada 
a partir das figuras abaixo: 

FASE 1: REVISÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

FASE 2: REVISÃO LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO E CÓDIGO DE OBRAS 
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A fase 2 contemplará as etapas de Leituras Técnicas, Análise e Diagnóstico,  

Avaliação com a Administração e elaboração da Proposta Preliminar realizada 
concomitantemente com as mesmas fases da Etapa 1 – Revisão do Plano 
Diretor. 

A demais etapa Consulta Pública, elaboração do Projeto Definitivo e 
apresentação a Câmara de Vereadores serão realizadas após a finalização da 
Fase 1 – Revisão do Plano Diretor. 

2.1 - PROCESSOS INTERNOS:  

A) A elaboração dos trabalhos, pela contratada, deverá necessariamente 
observar envolvimento das equipes municipais com a realização conjunta dos 
trabalhos e com o devido nivelamento do conhecimento técnico para alcançar 
bons resultados no acompanhamento, na implantação e na gestão do Plano.  

A sequência das atividades deverá constar das seguintes etapas:  

2.1.1 - Levantamento e análise de dados  

Esta etapa consiste no levantamento e organização das informações, que 
formarão a base de dados do Plano, sobre a qual trabalharão as equipes 
técnicas da contratada e da Prefeitura.  

A Prefeitura disponibilizará a seguinte documentação referente à legislação, 
estudos, dados, mapas, relatórios, etc.  

1. Plano Diretor existente (Lei N° 2.802/06);  

2. Mapas existentes;  

3. Lei Municipal nº 2.835/2007 – Código de Obras  

4. Lei Municipal nº 3.133/2009 – Código de Posturas  

5. Lei Municipal nº 2.970/2008 – Parcelamento de Solo  

6. Lei Municipal nº 3.838/2015 – Altera o inciso I do art. 35 da lei 2.802/06, que 
define o Perímetro Urbano do Município. 

A equipe técnica da contratada deverá completar as informações de forma a 
alcançar o perfeito conhecimento da realidade do município e capazes de 
fundamentar as tomadas de decisão resultando no plano Diretor. 
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Grande parte dos dados a serem levantados corresponde às características 
físico-territoriais do município (topografia, vegetação, hidrografia e demais 
condicionantes físico-ambientais), cuja representação deve ser especializada 
numa base cartográfica.  

Os mapas da estrutura urbana deverão ser atualizados e conter, em escala 
adequada, os limites de quadras, arruamentos dentre outras informações 
pertinentes à leitura da cidade.  

Esta base servirá para montagem das cartas temáticas do Diagnóstico e 
apresentação da proposta.  

2.1.1.a – Informações sobre o uso e ocupação do solo:  

A implantação das edificações nos terrenos;  

A intensidade de utilização dos lotes;  

A proporção entre espaços construídos e abertos;  

Os recuos, afastamentos e gabaritos de altura;  

A tipologia de construção predominante na cidade;  

A ocupação em áreas de riscos iminentes;  

A distribuição espacial da população: áreas de alta densidade de ocupação 
(aglomerações de prédios altos), bairros populares, bairros de melhor padrão 
construtivo, favelas, áreas de invasão, setores da cidade excessivamente 
adensados, vazios urbanos;  

Áreas de interesse histórico ou cultural;  

Estrutura fundiária – parcelamentos irregulares;  

Loteamentos aprovados e não implantados;  

Perímetro urbano legal e perímetro da zona de expansão urbana;  

Principais estradas vicinais, destacando trechos problemáticos, entre outros 
fatores;  

Áreas de assentamentos;  
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2.1.1.b – Informações sobre mobilidade e circulação, com base nos cadastros 
existentes: 

Pontos críticos de acidentes de trânsito;  

Locais de congestionamentos (gargalos de circulação);  

Deficiência/ irregularidade de estacionamento;  

Infraestrutura viária deficiente (condições de pavimentação);  

Deficiência no transporte coletivo rural e urbano;  

Adensamento demográfico incompatível com o viário; 

Polos geradores de tráfego (escolas, supermercados, centros comerciais, etc.) 
em locais que comprometem a segurança e o desempenho do sistema viário;  

Locais de concentração de operações de carga e descarga;  

Condições de segurança para a travessia de pedestres;  

Condições das calçadas, deficiência/ausência de tratamento para deficientes 
de locomoção;  

Condições de segurança para trânsito de ciclistas/demanda;  

Outros.  

- Transporte Coletivo Urbano:  

Itinerários de ônibus do serviço público;  

Áreas servidas por ônibus;  

Pontos de táxi ou lotação;  

Problemas relativos à insuficiência do serviço, periodicidade, superlotação, etc.  

2.1.1.c – Informações ambientais  

I - Áreas potencialmente de risco para ocupação  

Áreas inundáveis;  

Áreas de alta declividade (acima de 30%);  

Erosão.  
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II - Áreas especiais:  

Zonas ocupadas por população de baixa renda;  

Áreas de preservação ambiental;  

Áreas previamente estabelecidas em lei ou necessárias à proteção de 
mananciais;  

Áreas com vegetação de porte ou locais notáveis pela paisagem;  

Patrimônio histórico edificado e natural; 

Pontos estratégicos de poluição ou perigo; 

Pontos de lançamentos de esgoto não tratado;  

Depósito de lixo;  

Pedreiras;  

Saibreiras; 

Indústrias poluentes;  

Depósitos de explosivos ou inflamáveis.  

2.1.1.d – Informações socioeconômicas  

Geração de valor: emprego e renda; produção; finanças públicas;  

Oferta de serviços públicos: saúde; educação; segurança;  

Infraestrutura: transporte; energia; saneamento; habitação;  

Desenvolvimento Humano: IDHM;  

Dinâmica demográfica: número de habitantes, projeções de crescimento 
populacional para o município, conforme previstas pelo IBGE.  

2.2 - PROCESSOS EXTERNOS  

Participação popular;  

Estabelecimento de Objetivos, Metas e Indicadores para as propostas e 
projetos, sempre que possível analisados de modo quantitativo; 

Mecanismos de controle da execução e do alcance dos objetivos previstos.  
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2.3 A elaboração do Plano deverá contemplar as seguintes etapas:  

FASE 01 

2.3.1 - Evento de lançamento e institucionalização da Elaboração do Plano e 
criação do Grupo de Trabalho:  

A contratada apoiará a Prefeitura Municipal na organização deste evento com 
elementos técnicos como:  

Montagem de apresentação do escopo do trabalho;  

Palestra sobre Plano Diretor Municipal – O que é, para que servem, como 
impactará a vida da comunidade, benefícios, como participar, etc.  

Sugestão de estruturação do Grupo de Trabalho e outras instâncias de 
participação;  

Condução da parte técnica do evento.  

2.3.2 - Avaliação com administração municipal (Fase 1 e 2 
concomitantemente): 

A primeira atividade na sequência de Elaboração consistirá em um seminário 
com representantes da administração municipal composta de duas fases:  

Fase 1 – Estruturação administrativa e operacional do processo de elaboração 
do Plano;  

Fase 2 – Levantamento de expectativas, necessidades e recomendações.  

O seminário será conduzido pela equipe da contratada e contará com a 
participação de representantes designados pela Prefeitura Municipal.  

Deverá acontecer no prazo máximo de 05 dias da contratação e terá como 
produto o Plano de Trabalho para execução do Plano.  

2.3.3 - Leituras Técnicas: Análise e Diagnóstico (Fase 1 e 2 
concomitantemente):  

A identificação e análise da situação atual do município deverão ser elaboradas 
pelos técnicos da contratada respeitando os seguintes aspectos:  
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Economia, competitividade, integração regional, grandes projetos, demandas e 
tendências;  

Configuração urbana: Qualidade de vida dos habitantes, demografia, serviços, 
desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, capital social;  

Sistema urbano (malha viária), atividades, organização territorial, mobilidade e 
logística, infraestrutura e supraestrutura, transporte terrestre, fluvial e 
aeroviário, espacialidade na correlação com o entorno próximo e imediato;  

Ambiente natural e saneamento, proteção à natureza, à paisagem urbana e 
rural, às reservas naturais e aos cursos de água, preservação de áreas verdes, 
reciclagem e tratamento de dejetos.  

O produto dessa etapa serão os relatórios setoriais com mapas temáticos e 
relatório síntese contendo os levantamentos, as análises e as conclusões 
(diagnósticos e prognósticos). 

2.3.4 - Reunião ampliada com o Conselho de Desenvolvimento Urbano:  

Consistirá em seminário com o Conselho de Desenvolvimento Municipal e 
convidados, especialmente lideranças importantes da comunidade, e será 
composta de três fases:  

Fase 1 – Análise do Plano Diretor vigente, críticas e sugestões.  

Fase 2 – Identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o 
desenvolvimento do município.  

Fase 3 – Levantamento de expectativas, necessidades e recomendações para 
o Novo Plano.  

O seminário será conduzido pela equipe da contratada. 

2.3.5 – Proposições  

Evento de apresentação das propostas e sensibilização dos envolvidos através 
de relatório completo e síntese contendo informações na forma de mapas, 
quadros, gráficos, etc. 

Nesta etapa ocorre a revisão e conclusão das propostas 

2.3.6 – Audiência Pública 
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A Prefeitura Municipal organizará a Audiência Pública de apresentação das 
proposições que deverá ser momento de intensa participação da comunidade 
na definição do seu futuro.  

Para tanto a Contratada deverá apoiar a Prefeitura na estruturação do evento, 
nos seguintes aspectos:  

a) Subsídios para a formatação da divulgação que deverá ocorrer com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da realização da audiência.  

b) Auxílio na condução da audiência, que será moderada por técnicos da 
Contratada;  

c) Elaboração da programação da audiência, que deve prever:  

I. Apresentação de síntese do processo de Revisão do Plano  

II. Apresentação das Proposições;  

III. Espaço para esclarecimentos e debates;  

IV. Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas.  

2.3.7 - Proposta Preliminar (Fase 1 e 2 concomitantemente) 

Reunindo todas as informações provenientes das etapas anteriores (Avaliação 
com Administração Municipal, Leituras Técnicas, Reunião Ampliada do 
Conselho, Proposições e Audiência Pública), a contratada elaborará a 
PROPOSTA PRELIMINAR do Plano através de mapas, gráficos, tabelas, 
imagens e relatórios.  

Em seu conjunto, o Plano deverá prever de forma coerente os conteúdos 
mínimos indicados no Art. 1º da Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005 do 
Conselho das Cidades.  

I. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da 
cidade, considerando o território rural e urbano;  

II. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade urbana, tanto privada como pública;  

III. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da 
cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua 
adequação aos espaços territoriais adjacentes;  
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IV. Os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da 
Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano.  

DO VALOR  

3.0 – O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 140.000,00 (cento e 
quarenta mil reais) que serão pagos conforme a realização de etapas descritas 
no CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO:  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, META, ETAPA OU FASE:   

FASE 01  
ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR 
FÍSICO 

DURAÇÃO 
(APÓS A ORDEM DE 
SERVIÇO DO 
TRABALHO) EM DIAS 

ETAPA 
QUANTID. 
(Unidade) INÍCIO TÉRMINO 

1 Evento de Institucionalização 1 01 02 
2 Seminário de Avaliação 1 02 05 
3 Leitura Técnica da realidade 

Municipal / Análise e Diagnóstico 
1 05 30 

4 Reunião Ampliada do Conselho 1 30 50 
5 Proposições 1 50 70 
6 Audiência Pública (proposições) 1 70 90 
7 Proposta Preliminar 1 90 120 
8 Audiência Pública Final 

(aprovação proposta projeto de 
Lei) 

1 120 140 

9 Proposta Final 1 140 160 
10 Evento de apresentação a 

Câmara Municipal 
1 160 180 

 

FASE 02 
ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR 
FÍSICO 

DURAÇÃO 
(APÓS A ORDEM DE 
SERVIÇO DO 
TRABALHO) 
EM DIAS 

ETAPA 
QUANTID. 
(Unidade) INÍCIO TÉRMINO 

1 Seminário de Avaliação 

1 

02 
(Concomitant
e com a Fase 
01) 

05 
(Concomita
nte com a 
Fase 01) 

2 Leitura Técnica da 
realidade Municipal / 1 

05 
(Concomitant

30 
(Concomita
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Análise e Diagnóstico e com a Fase 
01) 

nte com a 
Fase 01) 

3 Proposta Preliminar 

1 

90 
(Concomitant
e com a Fase 
01) 

120 
(Concomita
nte com a 
Fase 01) 

4 Consultas Públicas 1 180 200 
5 Proposta Final (Projeto 

de Lei) 1 200 220 

6 Apresentação a Câmara 
Municipal 

1 220 240 

OBS: As etapas 1,2 e 3 da Fase 02 serão realizadas concomitantemente com a Fase 01, ficando as 

etapas 4,5 e 6 da Fase 02 para ser realizada depois de finalizada a Fase 01. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

31680 Ordinária 
0003 Secretaria da Fezenda 
0301 Secretaria da Fazenda e Gestão 
04.123.0023.2006 Manutenção das Atividades da Secretaria 
3.3.3.90.39.00000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

DOS ENVELOPES 

Para participação deste certame, a licitante, além de atender ao disposto no 
Edital, deverá apresentar a sua proposta de HABILITAÇÃO, TÉCNICA E 
PREÇO em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com 
os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo 
atualizado: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

SETOR DE LICITAÇÕES 

RUA PINHEIRO MACHADO, 600 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 
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AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

SETOR DE LICITAÇÕES 

RUA PINHEIRO MACHADO, 600 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

ENVELOPE Nº 02 - TÉCNICA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

SETOR DE LICITAÇÕES 

RUA PINHEIRO MACHADO, 600 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

ENVELOPE Nº 03 - PREÇO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE nº01 

No Envelope n.º 01, a empresa interessada deverá apresentar:  

Documentos relativos à Habilitação Jurídica Registro comercial, no caso de 
firma individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; no caso de 
sociedades por ações, o ato constitutivo supracitado deverá ser acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;  

Inscrição do ato, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

Decreto de autorização, no caso de empresa estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim exigir.  
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Declaração assinada pela proponente e/ou representante legal que recebeu o 
presente edital e concorda com todos os seus termos;  

Declaração de idoneidade, assinada pelo representante legal da licitante de 
que não está impedida de licitar com a Administração Pública. Se o proponente 
for representado por procurador, deverá juntar procuração onde constem 
poderes para tanto, além de encaminhar recursos, abrir mão de prazos 
recursais e firmar contrato com a Administração Pública.  

Declaração formal de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 
firmada pelo representante legal ou por procurador da licitante.  

Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da empresa, com prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados 
da data anterior à abertura da licitação, caso não conste expresso no 
documento o prazo de validade. 

A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-
financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis 
constantes do balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e 
notas explicativas referente ao último exercício encerrado.  

No caso das Sociedades Anônimas ou de empresas que publicarem seus 
balanços na forma da Lei nº 6404/76, deverá ser apresentada à publicação no 
Diário Oficial.  

Para as demais empresas, as demonstrações contábeis deverão apresentar 
comprovação de registro no órgão competente. As empresas que não tenham 
concluído seu primeiro exercício social deverão apresentar o balanço de 
abertura contendo todos os fatos contábeis relativos à instalação da nova 
empresa, certificado por contador devidamente inscrito no órgão de classe 
correspondente. 

Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

Comprovante de regularidade junto à Fazenda Pública: Municipal (município 
sede da proponente), Estadual e Federal, incluindo nesta última, a regularidade 
quanto à Dívida Ativa e Tributos Federais;  
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Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – 
FGTS. 

Declaração assinada pelo representante legal da licitante que cumpre o 
previsto no Artigo 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988.  

Certidão Negativa de Dívidas Trabalhistas. (Artigo 29, Inciso V da Lei nº 
8.666/93) Tratamento ME/EPP  

A empresa que pretender se utilizar os benefícios previstos nas LC nº 123/2006 
e 147/2014, deverá juntar no envelope nº 01, declaração em original ou cópia 
autenticada, assinada pelo contador de que se enquadram como ME ou EPP, 
além de todos os documentos previstos neste Edital.  

As ME e EPP que possuírem restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal previsto neste Edital, terão sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data que recebeu a informação que foi declarada 
vencedora do certame;  

O beneficio de que trata o subitem anterior não eximirá as ME e EPP da 
apresentação de todos os documentos exigidos neste Edital, sob pena de não 
habilitação;  

O prazo de que trata o subitem supra, poderá ser prorrogado por igual período, 
uma única vez, a critério da Administração, desde que requerido de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo;  

A não regularização da documentação, fixada no subitem, implicará na 
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 
no Edital, sendo facultado a administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou 
revogar a licitação.  

PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02  

DA PROPOSTA TÉCNICA  

No Envelope n.º 02, a empresa interessada deverá apresentar:  

Disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
indicação da qualificação de cada um dos profissionais integrantes da equipe 
técnica mínima que se responsabilizará pela execução do objeto da licitação. 
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Declaração de cada profissional de que aceita a sua inclusão na equipe e que 
atuará pessoalmente na execução contratual. 

Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do Estado 
de origem, domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/RS ou do CAU/RS, 
para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido por ocasião da 
assinatura do contrato;  

Declaração firmada pelo profissional, pela qual concorda em integrar a equipe 
dos trabalhos durante o prazo de sua execução, e prova da inscrição do 
profissional no Conselho correspondente.  

Os atestados técnicos que comprovam a experiência profissional devem ser 
devidamente certificados pela entidade profissional competente, entidades 
públicas ou entidades privadas.  

Para comprovação da experiência profissional, caso o serviço tenha sido 
contratado por etapas, deverão ser especificadas as etapas concluídas para 
avaliação de acordo com as exigências listadas na experiência de trabalho.  

O Coordenador Geral deve fazer parte do quadro permanente da empresa 
proponente na data prevista para a entrega dos Envelopes, conforme segue: 
no caso de sócio ou diretor da licitante, através de Contrato Social ou Estatuto 
Social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de 
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, podendo este ter a sua eficácia condicionada a 
adjudicação do objeto à licitante.  

Apresentar atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, registrado no CREA ou no CAU, comprovando a responsabilidade 
técnica pela execução de serviço de características semelhantes ao objeto 
central da licitação, a saber: experiência na execução de Plano Diretor e/ou 
planejamento estratégico urbano e/ou regional, em municípios ou regiões com 
mais de 20.000 (vinte mil) habitantes.  

Deverá dar assistência ao serviço durante o período de execução e reuniões 
efetuadas pela contratante.  

Não será admitida a sua substituição, salvo situações, devidamente justificadas 
e aceitas pelo contratante.  
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Não terão validade atestados fornecidos por empresas filiais de mesma matriz 
e/ou empresas de um mesmo grupo.  

Não serão consideradas, para efeito de julgamento, experiências ou titulações 
sem a devida comprovação, nem as que sejam declaradas com informações 
incompletas quanto ao solicitado neste  

PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 03 

DA PROPOSTA DE PREÇOS  

O Envelope nº 03 deverá conter a proposta de preço: 

Apresentada em 01 via, que deverá conter a designação da licitante e demais 
características indispensáveis a uma perfeita individualização, apresentada em 
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pela licitante, 
por seu representante legal ou procurador, com os seguintes documentos: 
Cronograma Físico-financeiro – contendo as etapas de execução e as 
respectivas parcelas de pagamento definidas a partir do cronograma de 
desembolso por produto, de acordo com o disposto no Projeto Básico (Anexo I) 
Resumo da Proposta de Preço – composto por orçamento discriminado dos 
serviços, expresso em moeda corrente nacional, e Valor Total, conforme Anexo 
IV.  

Declaração de Validade da Proposta: Declaração da licitante de que sua 
proposta de preço vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data marcada para a entrega dos Envelopes, no silêncio da proposta, 
subentende-se o prazo de 60 (sessenta) dias;  

Declaração de Suficiência de Preço: Declaração da licitante de que os preços 
propostos são completos e suficientes para a plena execução do objeto desta 
licitação e que incluem todas as despesas e custos, dentre os quais obrigações 
sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas. O preço proposto será considerado 
completo e suficiente para cobrir todas as etapas necessárias à perfeita 
execução do objeto deste Edital, contemplando materiais, ferramentas, 
equipamentos, mão de obra, encargos comerciais, trabalhistas e fiscais, 
transportes, administração, lucros e quaisquer outras despesas para a 
execução do objeto da licitação.  

Nenhuma reivindicação de pagamento adicional será considerada se for devida 
a qualquer erro ou mal entendido por parte da licitante.  
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Todos os documentos apresentados para atendimento deverão estar assinados 
pela licitante, por seu representante legal ou procurador. 

DOS PRAZOS 

O prazo de execução do objeto desta licitação será em 220 (duzentos e vinte) 
dias após a ordem de serviço do trabalho. 

DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO  

ANEXO 1 - Projeto Básico; 

ANEXO 2 - Minuta de contrato;  

ANEXO 3 - Modelo de proposta;  

ANEXO 4 - Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor 
(Lei nº 9.854/99); 

ANEXO 5 - Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 6 - Modelo de carta de credenciamento.  
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                             ANEXO 1 – PROJETO BÁSICO 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018  

PROJETO BÁSICO 

 

  

1 - JUSTIFICATIVA:  

O MUNICÍPIO de São Sebastião do Caí/RS está localizado na região 
metropolitana de Porto Alegre, distante 66 km da capital do Estado, com área 
territorial de 112,121 km² e sua população é de 24.825 habitantes, segundo 
estimativa do IBGE 2016.  

O MUNICÍPIO de São Sebastião do Caí aprovou em 09 de Outubro de 2006 a 
Lei n° 2.802/06 que altera, atualiza e consolida a legislação sobre o Plano 
Diretor Municipal.  

1.1 O período de vigência da Lei criou condição de análise crítica de todos os 
dispositivos, de forma a identificar as necessárias correções, adaptações e/ou 
eventuais supressões ou ampliações;  

1.2 É necessária a revisão da Lei n° 2.802/2006 cujo prazo de 10 anos, 
conforme Lei Federal nº 257 art. 40 § 3º, a partir da publicação, já expirou, para 
que se ajuste às mudanças da realidade do município;  

1.3 A Lei trata de forma genérica diversos temas do planejamento e gestão 
urbanos, tratando com a mesma hierarquia assuntos de diferentes instâncias. 
Fica flagrante a importância de detalhar as diretrizes de aplicabilidade de 
diverso dispositivos citados no Plano Diretor Municipal para que se possa fazer 
melhor uso destas possibilidades;  

1.4 As tendências de desenvolvimento metropolitano e o impacto esperado 
sobre o município estão demandando uma revisão criteriosa e abrangente dos 
instrumentos de desenvolvimento urbano de forma a estimular o crescimento 
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sustentável da economia e coibir os possíveis danos que possam advir de um 
crescimento mal orientado;  

1.5 Tendo em vista o crescimento do Município e a expansão da área urbana, 
que deve considerar as limitações impostas pelas áreas de Preservação 
permanente existente em grande parte do Município, a administração municipal 
decide proceder à reavaliação do Plano Diretor Municipal, Lei de Parcelamento 
do Solo (Lei Municipal nº 2.970/2008) e Código de Obras (Lei Municipal nº 
2.835/2007), adequando-os as necessidades atuais e futuras e, por isto, 
adotando uma perspectiva estratégica de, pelo menos, 20 anos.  

2 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

Contratação de serviços técnicos especializados para Revisão do Plano Diretor 
Municipal de São Sebastião do Caí - RS, Lei Municipal n° 2.802/2006, 
juntamente com a revisão de seus instrumentos complementares: Lei de 
Parcelamento do Solo (Lei Municipal nº 2.970/2008) e Código de Obras (Lei 
Municipal nº 2.835/2007), com a participação da equipe técnica municipal e de 
agentes sociais locais – diferentes segmentos expressivos do ponto de vista da 
transformação da cidade. 

3 - RESPONSABILIDADES:  

A) Constituem encargos da Prefeitura Municipal:  

• Definir equipe técnica municipal que será envolvida no projeto e a 
definição do setor ou grupo de coordenação política do Plano que vai 
participar e interagir;  

• Definir espaço físico de fácil acesso público adequado às reuniões de 
coordenação do Plano;  

• Repassar para a contratada a cartografia disponível no município, 
incluindo cartas temáticas;  

• Disponibilizar dados e indicadores do município, legislação urbanística e 
tributária vigentes;  

• Disponibilizar informações existentes no município e estudos 
socioeconômicos e de abrangência físico-territorial;  

• Informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no 
município; 

• Identificar as instituições parceiras através de listagem das 
representações civis e políticas que poderão contribuir com o processo 
de elaboração do Plano; 
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• Participar de todo processo de elaboração do Plano, convocando para 
as reuniões, debates, consultas, oficinas e audiência pública os agentes 
políticos e sociais locais. 

 

B) Constituem encargos de Contratada:  

• Elaborar a Revisão do Plano Diretor do Município de São Sebastião do 
Caí, considerando a totalidade do seu território municipal;  

• Examinar a legislação urbanística vigente e adequá-la às novas 
propostas da alteração do Plano;  

• Contemplar, na elaboração do Plano, os temas relativos à Uso e 
Ocupação do Solo, Mobilidade e Circulação, Meio Ambiente, 
Infraestrutura, Patrimônio Histórico / Cultural / Paisagístico e 
Socioeconômico, conforme especificado neste Edital;  

• Adotar metodologia que assegure a participação da comunidade;  
• Contribuir para a elaboração do Plano de Mídia que a equipe municipal 

utilizará na divulgação dos trabalhos, a partir de sua aprovação;  
• Realizar reuniões, debates, consultas e oficinas, envolvendo atores 

sociais e parceiros para discussão do processo de elaboração do Plano 
Diretor, conforme descrito no Item 5;  

• Incorporar técnicos da Prefeitura Municipal ao processo de Elaboração 
do Plano e realizar, no mínimo, duas oficinas de capacitação das 
equipes de apoio local e dos grupos de trabalho da Prefeitura;  

• Completar a cartografia básica existente incluindo as diretrizes 
aprovadas no Plano;  

• Produzir cartas temáticas referentes aos diversos temas tratados;  
• Propiciar acesso livre aos documentos e informações produzidos;  
• Dar publicidade aos documentos e informações. 

 

4 - OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:  

4.1 – Geral  

Revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de São Sebastião do 
Caí e suas Leis Complementares em consonância com a nova realidade de 
desenvolvimento do município de uma maneira que traga qualidade de vida a 
toda a população caiense.  

O NOVO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ deverá 
ser o instrumento de orientação à política de desenvolvimento e de 
ordenamento territorial, observando os princípios e diretrizes estabelecidos no 
Estatuto da Cidade. O planejamento, como instrumentação de um processo de 
desenvolvimento, pressupõe que esteja amplamente informado acerca das 
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condições, problemas e possibilidades de determinado lugar. Os fatores 
condicionantes de planejamento-estrutura, utilização dos terrenos e 
urbanização determinam o campo de manobra e os limites da realização e das 
transformações possíveis. As relações profundas e conscientes com as 
condições existentes são um pressuposto para a segurança futura, ao mesmo 
tempo em que um desenvolvimento cuidadoso permite conservar a identidade 
de um lugar. Se o planejamento significa geralmente evolução sem prejuízo da 
identidade local, isto tem de se aplicar especialmente à configuração e à 
vocação da cidade. 

4.2 – Específicos  

• Revisar o uso e a ocupação do solo em prol do interesse público, da 
segurança e do bem estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental;  

• Elevar a qualidade de vida no município, por meio do uso racional dos 
recursos naturais e da proteção do patrimônio cultural, histórico e paisagístico;  

• Direcionar o crescimento da cidade para áreas propícias à urbanização 
evitando problemas ambientais e de mobilidade urbana;  

• Racionalizar o uso da infraestrutura instalada evitando sua sobrecarga ou 
ociosidade;  

• Democratizar o acesso a terra e à habitação estimulando os mercados 
acessíveis às faixas de baixa renda;  

• Estabelecer um processo de gestão democrática do desenvolvimento local. 

 

5 – METODOLOGIAS, ETAPAS E ATIVIDADES: 

As etapas de execução são dividas em PROCESSOS INTERNOS e 
PROCESSOS EXTERNOS.  

Os Processos Internos são aqueles desenvolvidos pela equipe da contratada e 
correspondem aos estudos, proposições, relatórios finais e projetos de lei.  

Os Processos externos são todos aqueles que acontecem com interveniência e 
participação de agentes outros que não a equipe, como diferentes segmentos 
da administração municipal, outros agentes públicos de qualquer esfera, a 
câmara de vereadores, associações e organizações civis e cidadãos 
interessados em geral. 
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A relação proposta entre os processos internos e externos pode ser verificada 
a partir das figuras abaixo: 

 

                     FASE 1: REVISÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

                            

 

 

FASE 2: REVISÃO LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO E CÓDIGO DE 
OBRAS 
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A fase 2 contemplará as etapas de Leituras Técnicas, Análise e Diagnóstico, 
Avaliação com a Administração e elaboração da Proposta Preliminar realizadas 
concomitantemente com as mesmas fases da Etapa 1 – Revisão do Plano 
Diretor. 

    As demais etapas: Consulta Pública, elaboração do Projeto Definitivo e 
apresentação a Câmara de Vereadores serão realizadas após a finalização da 
Fase 1 – Revisão do Plano Diretor. 

5.1 - PROCESSOS INTERNOS:  

A) A elaboração dos trabalhos, pela contratada, deverá necessariamente 
observar envolvimento das equipes municipais com a realização conjunta dos 
trabalhos e com o devido nivelamento do conhecimento técnico para alcançar 
bons resultados no acompanhamento, na implantação e na gestão do Plano.  

A sequência das atividades deverá constar das seguintes etapas:  

5.1.1 - Levantamento e análise de dados  

Esta etapa consiste no levantamento e organização das informações, que 
formarão a base de dados do Plano, sobre a qual trabalharão as equipes 
técnicas da contratada e da Prefeitura.  

A Prefeitura disponibilizará a seguinte documentação referente à legislação, 
estudos, dados, mapas, relatórios, etc.  

1. Plano Diretor existente (Lei N° 2.802/06);  

2. Mapas existentes;  

3. Lei Municipal nº 2.835/2007 – Código de Obras  

4. Lei Municipal nº 3.133/2009 – Código de Posturas  

5. Lei Municipal nº 2.970/2008 – Parcelamento de Solo  

6. Lei Municipal nº 3.838/2015 – Altera o inciso I do art. 35 da lei 2.802/06, que 
define o Perímetro Urbano do Município. 

A equipe técnica da contratada deverá completar as informações de forma a 
alcançar o perfeito conhecimento da realidade do município e capazes de 
fundamentar as tomadas de decisão resultando no plano Diretor. 
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Grande parte dos dados a serem levantados corresponde às características 
físico-territoriais do município (topografia, vegetação, hidrografia e demais 
condicionantes físico-ambientais), cuja representação deve ser especializada 
numa base cartográfica.  

Os mapas da estrutura urbana deverão ser atualizados e conter, em escala 
adequada, os limites de quadras, arruamentos dentre outras informações 
pertinentes à leitura da cidade.  

Esta base servirá para montagem das cartas temáticas do Diagnóstico e 
apresentação da proposta.  

5.1.1.a – Informações sobre o uso e ocupação do solo:  

• A implantação das edificações nos terrenos;  
• A intensidade de utilização dos lotes;  
• A proporção entre espaços construídos e abertos;  
• Os recuos, afastamentos e gabaritos de altura;  
• A tipologia de construção predominante na cidade;  
• A ocupação em áreas de riscos iminentes;  
• A distribuição espacial da população: áreas de alta densidade de 

ocupação (aglomerações de prédios altos), bairros populares, bairros de 
melhor padrão construtivo, favelas, áreas de invasão, setores da cidade 
excessivamente adensados, vazios urbanos;  

• Áreas de interesse histórico ou cultural;  
• Estrutura fundiária – parcelamentos irregulares;  
• Loteamentos aprovados e não implantados;  
• Perímetro urbano legal e perímetro da zona de expansão urbana;  
• Principais estradas vicinais, destacando trechos problemáticos, entre 

outros fatores;  
• Áreas de assentamentos;  

5.1.1.b – Informações sobre mobilidade e circulação, com base nos 
cadastros existentes: 

• Pontos críticos de acidentes de trânsito;  

• Locais de congestionamentos (gargalos de circulação);  

• Deficiência/ irregularidade de estacionamento;  

• Infraestrutura viária deficiente (condições de pavimentação);  

• Deficiência no transporte coletivo rural e urbano;  

• Adensamento demográfico incompatível com o viário;  
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• Polos geradores de tráfego (escolas, supermercados, centros 
comerciais, etc.) em locais que comprometem a segurança e o 
desempenho do sistema viário;  

• Locais de concentração de operações de carga e descarga;  

• Condições de segurança para a travessia de pedestres;  

• Condições das calçadas, deficiência/ausência de tratamento para 
deficientes de locomoção;  

• Condições de segurança para trânsito de ciclistas/demanda;  
• Outros.  

- Transporte Coletivo Urbano:  

• Itinerários de ônibus do serviço público;  
• Áreas servidas por ônibus;  
• Pontos de táxi ou lotação;  
• Problemas relativos à insuficiência do serviço, periodicidade, 

superlotação, etc.  
 

5.1.1.c – Informações ambientais  

I - Áreas potencialmente de risco para ocupação  

• Áreas inundáveis;  

• Áreas de alta declividade (acima de 30%);  

• Erosão.  
II - Áreas especiais:  

• Zonas ocupadas por população de baixa renda;  

• Áreas de preservação ambiental;  

• Áreas previamente estabelecidas em lei ou necessárias à proteção de 
mananciais;  

• Áreas com vegetação de porte ou locais notáveis pela paisagem;  

• Patrimônio histórico edificado e natural; 

• Pontos estratégicos de poluição ou perigo; 
 

• Pontos de lançamentos de esgoto não tratado;  

• Depósito de lixo;  

• Pedreiras;  
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• Saibreiras; 

• Indústrias poluentes;  

• Depósitos de explosivos ou inflamáveis.  
 

5.1.1.d – Informações socioeconômicas  

• Geração de valor: emprego e renda; produção; finanças públicas;  
• Oferta de serviços públicos: saúde; educação; segurança;  
• Infraestrutura: transporte; energia; saneamento; habitação;  
• Desenvolvimento Humano: IDHM;  
• Dinâmica demográfica: número de habitantes, projeções de crescimento 

populacional para o município, conforme previstas pelo IBGE.  
 

5.2 - PROCESSOS EXTERNOS  

• Participação popular;  
• Estabelecimento de Objetivos, Metas e Indicadores para as propostas e 

projetos, sempre que possível analisados de modo quantitativo; 
• Mecanismos de controle da execução e do alcance dos objetivos 

previstos.  
 

5.3 A elaboração do Plano deverá contemplar as seguintes etapas:  

FASE 01 

5.3.1 - Evento de lançamento e institucionalização da Elaboração do Plano 
e criação do Grupo de Trabalho:  

A contratada apoiará a Prefeitura Municipal na organização deste evento com 
elementos técnicos como:  

• Montagem de apresentação do escopo do trabalho;  

• Palestra sobre Plano Diretor Municipal – O que é, para que servem, 
como impactará a vida da comunidade, benefícios, como participar, etc.  

• Sugestão de estruturação do Grupo de Trabalho e outras instâncias de 
participação;  

• Condução da parte técnica do evento.  
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5.3.2 - Avaliação com administração municipal (Fase 1 e 2 
concomitantemente): 

A primeira atividade na sequência de Elaboração consistirá em um seminário 
com representantes da administração municipal composta de duas fases:  

• Fase 1 – Estruturação administrativa e operacional do processo de 
elaboração do Plano;  

•  
• Fase 2 – Levantamento de expectativas, necessidades e 

recomendações.  
 

O seminário será conduzido pela equipe da contratada e contará com a 
participação de representantes designados pela Prefeitura Municipal.  

 

Deverá acontecer no prazo máximo de 05 dias da contratação e terá como 
produto o Plano de Trabalho para execução do Plano.  

 

5.3.3 - Leituras Técnicas: Análise e Diagnóstico (Fase 1 e 2 
concomitantemente):  

A identificação e análise da situação atual do município deverão ser elaboradas 
pelos técnicos da contratada respeitando os seguintes aspectos:  

• Economia, competitividade, integração regional, grandes projetos, 
demandas e tendências;  

 

• Configuração urbana: Qualidade de vida dos habitantes, demografia, 
serviços, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, capital 
social;  

 

• Sistema urbano (malha viária), atividades, organização territorial, 
mobilidade e logística, infraestrutura e supraestrutura, transporte 
terrestre, fluvial e aeroviário, espacialidade na correlação com o entorno 
próximo e imediato;  
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• Ambiente natural e saneamento, proteção à natureza, à paisagem 
urbana e rural, às reservas naturais e aos cursos de água, preservação 
de áreas verdes, reciclagem e tratamento de dejetos.  

 

• O produto dessa etapa serão os relatórios setoriais com mapas 
temáticos e relatório síntese contendo os levantamentos, as análises e 
as conclusões (diagnósticos e prognósticos). 

 

5.3.4 - Reunião ampliada com o Conselho de Desenvolvimento Urbano:  

Consistirá em seminário com o Conselho de Desenvolvimento Municipal e 
convidados, especialmente lideranças importantes da comunidade, e será 
composta de três fases:  

• Fase 1 – Análise do Plano Diretor vigente, críticas e sugestões.  

• Fase 2 – Identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
para o desenvolvimento do município.  

• Fase 3 – Levantamento de expectativas, necessidades e 
recomendações para o novo Plano.  

 

O seminário será conduzido pela equipe da contratada. 

 

5.3.5 – Proposições  

Evento de apresentação das propostas e sensibilização dos envolvidos através 
de relatório completo e síntese contendo informações na forma de mapas, 
quadros, gráficos, etc. 

Nesta etapa ocorre a revisão e conclusão das propostas. 

 

5.3.6 – Audiência Pública 

A Prefeitura Municipal organizará a Audiência Pública de apresentação das 
proposições que deverá ser momento de intensa participação da comunidade 
na definição do seu futuro.  
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Para tanto a Contratada deverá apoiar a Prefeitura na estruturação do evento, 
nos seguintes aspectos:  

a) Subsídios para a formatação da divulgação que deverá ocorrer com 
antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência.  

b) Auxílio na condução da audiência, que será moderada por técnicos da 
Contratada;  

c) Elaboração da programação da audiência, que deve prever:  

I. Apresentação de síntese do processo de Revisão do Plano  

II. Apresentação das Proposições;  

III. Espaço para esclarecimentos e debates;  

IV. Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas 
apresentadas.  

 

 

5.3.7 - Proposta Preliminar (Fase 1 e 2 concomitantemente) 

Reunindo todas as informações provenientes das etapas anteriores (Avaliação 
com Administração Municipal, Leituras Técnicas, Reunião Ampliada do 
Conselho, Proposições e Audiência Pública), a contratada elaborará a 
PROPOSTA PRELIMINAR do Plano através de mapas, gráficos, tabelas, 
imagens e relatórios.  

 

Em seu conjunto, o Plano deverá prever de forma coerente os conteúdos 
mínimos indicados no Art. 1º da Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005 do 
Conselho das Cidades.  

I. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções 
sociais da cidade, considerando o território rural e urbano;  

 

II. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social 
da propriedade urbana, tanto privada como pública;  
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III. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento 
da cidade e para a reorganização territorial do município, considerando 
sua adequação aos espaços territoriais adjacentes;  

 

IV. Os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto 
da Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no 
Plano.  

 

São instrumentos indispensáveis ao novo Plano:  

1. Perímetro urbano;  

2. Definição do sistema viário multimodal e hierarquizado definindo a 
rede estruturadora e identificando as interseções (malha viária), 
contendo os gabaritos das ruas e seus alinhamentos;  

3. Macrozoneamento da área do município, contemplando, no que 
couber:  

3.1 Macrozona Rural;  

3.2 Macrozona Urbana;  

 

4. Zoneamento da área urbana, contemplando, dentre outras, no que 
couber:  

4.1. Zona Residencial;  

4.2. Zona Comercial;  

4.3. Zona Comercial de Utilização Intensiva (ZCUI); 

4.4. Zona Mistas;  

4.5. Zona Industrial;  

4.6. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS);  

4.7. Zona de Expansão Urbana;  

4.8. Demais Zonas que se fizerem necessárias, conforme estudo.  

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

5. Normas de uso e ocupação e instrumentos urbanísticos de gestão de 
uso do solo;  

6. Normas de parcelamento do solo para todas as situações como áreas 
de urbanização intensiva e extensiva, áreas industriais e de serviços, 
condomínios;  

7. Normas de edificações;  

8. Regras para aprovação e licenciamento de projetos e obras;  

9. Sistema de gestão participativa do desenvolvimento urbano e 
ambiental.  

 

A contratada deverá apresentar as suas propostas em reunião com a 
contratante para ajustes finais. Na sequência criará apresentação para 
audiência pública utilizando recursos audiovisuais, mapas e textos.  

 

A minuta de projeto de lei deverá estar em conformidade com a técnica 
legislativa e deve ser tratada de forma sistematizada e, de modo, a evitar 
conflitos e contradições entre os diversos dispositivos inseridos na alteração do 
Plano Diretor.  

 

Deverá contemplar no mínimo:  

 

Capítulo I – Diretrizes: definir as regras de orientação do Plano, a partir da 
concepção previamente estabelecida;  

 

Capítulo II – Proteção Ambiental: definir as áreas que devem ser preservadas 
e as atividades permitidas nos locais em que o meio ambiente deve ser 
conservado;  

 

Capítulo III – Mobilidade Urbana: estabelecer políticas de transporte e 
circulação visando proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço 
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urbano, garantindo a acessibilidade, equidade, segurança e a circulação das 
pessoas e das mercadorias, orientada para a inclusão social; 

 

Capítulo IV – Patrimônio Histórico e Natural: quantificar o patrimônio 
histórico e cultural do Município visando a sua preservação e estabelecer 
formas de divulgação para que a população tenha o conhecimento do 
Patrimônio histórico e Cultural que integra o Município de São Sebastião do 
Caí; 

 

Capítulo V – Ordenamento do Solo: estabelecer regras voltadas à adequada 
ocupação do solo, divididas em seções específicas, definindo com clareza os 
eixos de expansão urbana, o zoneamento, os instrumentos de intervenção 
urbanística, especialmente os considerados obrigatórios pelo Estatuto da 
Cidade, a saber: direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir; 
operações urbanas consorciadas e transferência do direito de construir;  

 

Capítulo VI – Habitação: fixar disposições voltadas a conduzir a ação do Poder 
Público na oferta de moradias, definir e delimitar as Zonas de Interesse Social 
– ZEIS estabelecendo padrões de habitação de interesse social; dispor sobre 
regularização fundiária;  

 

Capítulo VII – Planejamento Socioeconômico: definir estratégias de 
promoção do desenvolvimento econômico no Município compreendendo o 
aumento da eficiência e da eficácia dos seus elementos de produção, de forma 
articulada à proteção do ambiente, visando ampliar os benefícios sociais e a 
qualidade de vida da população, integrando-a ao desenvolvimento territorial e à 
região metropolitana. 

 

Capítulo VIII – Gestão Participativa: definir normas de gestão do plano, com a 
participação da comunidade e dos setores organizados da sociedade e uma 
agenda de reuniões para conferências e debates sobre temas de interesse 
urbano;  
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Capítulo IX – Conselho de Desenvolvimento Municipal: Instituir o Conselho 
com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões de interesse urbanístico. 

 

5.3.8 - Audiência Pública de apresentação da Proposta Preliminar do 
Plano.  

A Prefeitura Municipal organizará a Audiência Pública de apresentação e 
discussão da Proposta Preliminar do Plano que deverá ser momento de intensa 
participação da comunidade na definição do seu futuro.  

 

Para tanto a Contratada deverá apoiar a Prefeitura na estruturação do evento, 
nos seguintes aspectos:  

a) Subsídios para a formatação da divulgação que deverá ocorrer com 
antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência.  

b) Auxílio na condução da audiência, que será moderada por técnicos da 
Contratada;  

c) Elaboração da programação da audiência, que deve prever:  

I. Apresentação de síntese do processo de Revisão do Plano  

II. Proposta do Plano;  

III. Espaço para esclarecimentos e debates;  

IV. Propostas de alterações que deverão ser reunidas e decididas 
através da utilização de metodologias de trabalho em grupo 
estruturado;  

V. Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas 
apresentadas.  

 

5.3.9 - Proposta Final do Plano – Projeto de Lei:  

Consolidação em Projeto de Lei das propostas discutidas e recomendadas nas 
diversas audiências de apresentação do Plano.  

 

Deverá ser apresentada minuta do Projeto de Lei, contendo;  
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a) Lei do Plano Diretor Municipal;  

 

As leis deverão ser acompanhadas de elementos gráficos que facilitem seu 
entendimento e uso, como mapas, tabelas, detalhes, etc., tais como:  

a) Identificação do perímetro urbano e de expansão urbana;  

b) Mapa de Macrozoneamento (território municipal) com a delimitação do 
perímetro urbano, delimitação das zonas e sistema viário existente e 
projetado;  

c) Mapa(s) de Zoneamento Urbano (área(s) urbana(s)) delimitação das 
zonas, sistema viário existente e projetado e sua hierarquização;  

d) Tabela de parâmetros urbanísticos por zona;  

e) Tabela com as características do sistema viário;  

f) Mapas de macro diretrizes municipais, contendo:  

I. Áreas preferenciais para implantação de equipamentos urbanos, 
públicos e comunitários;  

II. Diretrizes para demais áreas do município;  

III. Delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da 
política urbana, quando necessário;  

 

5.3.10 – Apresentação junto a Câmara Municipal – Apresentação do Plano 
Diretor:  

 

A Prefeitura Municipal articulará com a Câmara Municipal a Audiência Pública 
de apresentação e entrega do Projeto de Lei do Plano para ser apreciado e 
votado pelo órgão legislativo.  

 

Para tanto a Contratada deverá apoiar na estruturação do evento nos seguintes 
aspectos:  

a) Subsídios para a formatação da divulgação que deverá ocorrer com 
antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência.  
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b) Preparação da documentação a ser apresentada ao Legislativo;  

c) Apresentação do Projeto de Lei junto ao Legislativo;  

 

d) Apoio durante a seção de esclarecimentos e debates. 

 

 

 

 

FASE 02 

 

5.3.11 – Consultas Públicas:  

 

Consiste na realização de consultas públicas, de variadas modalidades, para 
que a sociedade e seus representantes se manifestem através de análises, 
críticas e sugestões sobre as alterações e proposições na revisão das Leis de 
Parcelamento do Solo e Código de Obras. 

 

As consultas públicas poderão ser realizadas através de: 

a) Site da prefeitura e e-mail; 

b) Urna; 

c) Protocolo de sugestões. 

 

5.3.12 - Proposta Final da Lei de Parcelamento do Solo e Código de Obras 
– Projeto de Lei:  

Consolidação em Projeto de Lei das propostas discutidas e recomendadas nas 
diversas reuniões com a administração e consultas públicas.  
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Deverá ser apresentada minuta do Projeto de Lei, contendo;  

a) Lei de Parcelamento do Solo; 

b) Lei do Código de Obras.  

 

As leis deverão ser acompanhadas de elementos gráficos que facilitem seu 
entendimento e uso, como mapas, tabelas, detalhes, etc., sempre que se 
fizerem necessárias.  

 

5.3.13 – Apresentação junto a Câmara Municipal – Apresentação da lei de 
Parcelamento do Solo e do Código de Obras:  

 

A Prefeitura Municipal articulará com a Câmara Municipal a Audiência Pública 
de apresentação e entrega dos Projetos de Lei para serem apreciados e 
votados pelo órgão legislativo.  

 

Para tanto a Contratada deverá apoiar na estruturação do evento nos seguintes 
aspectos:  

a) Subsídios para a formatação da divulgação que deverá ocorrer com 
antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência.  

b) Preparação da documentação a ser apresentada ao Legislativo;  

c) Apresentação dos Projetos de Lei junto ao Legislativo;  

 

d) Apoio durante a seção de esclarecimentos e debates. 

 

 

6 - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:  

 

6.1 - PRODUTO 1 – Evento de Institucionalização:  
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Relatório do evento, contendo:  

• Materiais que comprovem a divulgação do evento com antecedência 
mínima de 15 dias (jornais, gravações, folhetos, etc.).  

•  Documentos oficiais relativos à institucionalização do processo de 
Revisão do Plano Diretor (leis, decretos, portarias, etc.)  

•  Programação do evento pactuado com a Prefeitura, com conteúdo das 
palestras, etc.  

• Documentos de comprovação das palestras e de realização do evento 
(lista de presença, fotos, jornais, gravações em áudio, etc).  

•  Ato do Executivo homologando os componentes do núcleo gestor e 
definindo suas competências (ex: decreto, portaria, resolução etc).  
 

6.2 - PRODUTO 2 – Seminário de Avaliação:  

Relatório do seminário detalhando:  

a) Os aspectos de estruturação administrativa e operacional;  

b) As expectativas, necessidades e recomendações;  

 

Documento detalhando o Plano de Trabalho da Contratada incluíndo:  

a) Sequencia de atividades;  

b) Cronograma;  

c) Metodologia;  

d) Expectativa de datas para eventos externos;  

e) Outros itens relevantes para o desenvolvimento do trabalho.  

f) O documento do Plano de Trabalho deverá ser pactuado e 
formalmente aceito pela Contratante.  

g) Lista de presença e fotografias do evento.  

h) Serão apresentados os RRTs do CAU e/ou ARTs do CREA quitados 
dos responsáveis técnicos, com comprovação de registro e quitação no 
Conselho profissional, da empresa contratada.  
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6.3 - PRODUTO 3 – Leituras Técnicas da Realidade Municipal:  

Relatórios das análises apresentados em textos, mapas, gráficos, um para 
cada um dos setores:  

•  Economia, competitividade, integração regional, grandes projetos, 
demandas e tendências  

•  Qualidade de vida, demografia, serviços, desenvolvimento social, 
desenvolvimento cultural, capital social  

•  Sistema urbano, atividades, organização territorial, mobilidade, 
infraestrutura, espacialidade  

•  Ambiente natural, áreas de preservação permanente, áreas sensíveis, 
interação com o urbano - passivos e perspectivas.  
 

Além dos relatórios, deverão ser preparadas apresentações públicas do 
material produzido, constituídas das análises da situação presente, tendências, 
diagnósticos, problemas chave e oportunidades.  

 

6.4 - PRODUTO 4 – Reunião Ampliada do Conselho:  

Relatório do seminário, constando de:  

• Andamento do encontro;  

• Análise do Plano Diretor vigente, críticas e sugestões;  

• Identificação de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades;  

• Expectativas, necessidades e recomendações ao novo Plano;  

• Lista de presença;  

• Fotografias.  
 

Documento constando da proposta da equipe técnica da contratada para o 
Plano Diretor representado em textos, anteprojeto de lei, mapas, tabelas, 
gráficos, imagens, etc.  

 

 

6.5 - PRODUTO 5 – Proposições:  
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Relatórios das proposições apresentados em textos, mapas, gráficos, um para 
cada um dos setores:  

•  Economia, competitividade, integração regional, grandes projetos, 
demandas e tendências  

•  Qualidade de vida, demografia, serviços, desenvolvimento social, 
desenvolvimento cultural, capital social  

•  Sistema urbano, atividades, organização territorial, mobilidade, 
infraestrutura, espacialidade  

•  Ambiente natural, áreas sensíveis, interação com o urbano, passivos e 
perspectivas.  
 

Além dos relatórios, deverão ser preparadas apresentações públicas do 
material produzido, constituídas das análises da situação presente, tendências, 
diagnósticos, problemas chave e oportunidades.  

 

6.6 - PRODUTO 6 – Audiência Pública de Apresentação das Proposições:  

Relatório do evento constando de:  

• Materiais que comprovem a divulgação do evento com antecedência 
mínima de 15 dias (jornais, gravações, folhetos, etc.).  

• Elaboração da programação da audiência;  

• Metodologia de trabalho em grupo utilizada;  

• Apresentação realizada pela contratada (material impresso e 
audiovisual);  

• Proposta do Plano apresentada no evento;  

• Relato da seção de esclarecimentos e debates;  

• Propostas de alterações resultantes do trabalho em grupo;  

• Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas;  

• Lista de presença e registros fotográficos.  
 

6.7 - PRODUTO 7 – Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano: 

Relatório da reunião, constando de:  
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• Andamento do encontro;  

• Registro dos debates;  

• Registro das recomendações;  

• Aprovação pelo conselho;  

• Lista de presença;  

• Fotografias.  
 

6.8 - PRODUTO 8 – Proposta Final:  

Documento constando da proposta final para o Plano, incorporando as 
recomendações da Audiência Pública, representado em textos, anteprojeto de 
lei, mapas, tabelas, gráficos, imagens, etc.,  

 

Será apresentado na forma definitiva que terá o Projeto de Lei e conterá, no 
mínimo:  

a) Identificação do perímetro urbano;  

b) Mapa de Macro zoneamento do território municipal;  

c) Mapa(s) de Zoneamento Urbano (área(s) urbana(s)) com a 
delimitação do perímetro urbano, delimitação das zonas;  

d) Mapa hierarquizado do sistema viário existente e projetado;  

e) Tabela de parâmetros urbanísticos por zona;  

f) Tabela com as características do sistema viário;  

g) Mapa de macro diretrizes municipais contendo:  

I) macro diretrizes para a ocupação das ZEIS (compreendendo traçado 
viário proposto) e para os vazios urbanos;  

II) áreas preferenciais para implantação de equipamentos urbanos, 
públicos e comunitários;  

III) diretrizes para demais áreas do município (se for o caso);  

h) Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da 
política urbana;  

i) Projeto de lei de parcelamento do solo;  
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j) Projeto de lei do Código de Obras.  

 

 

6.8 - PRODUTO 9 – Apresentação junto a Câmara de Vereadores:  

Relatório do evento constando de:  

•  Materiais que comprovem a divulgação do evento com antecedência 
mínima de 15 dias (jornais, gravações, folhetos, etc.).  

•  Manifestação do Sr. Prefeito Municipal aos vereadores;  

•  Apresentação realizada pela contratada (material impresso e 
audiovisual);  

•  Projeto de Lei encaminhado;  

•  Relato da seção de esclarecimentos e debates;  

•  Lista de presença;  

•  Registros fotográficos.  
 

6.9 - PRODUTO 10 – Proposta Definitiva:  

Formulação definitiva do Projeto de Lei da atualização do Plano Diretor e suas 
Leis complementares, acompanhado de todos os mapas, tabelas, gráficos, 
imagens, etc., incorporando eventuais alterações propostas na reunião do 
conselho (Produto 7).  

 

Estará completo e formatado da maneira como será encaminhado à Câmara de 
Vereadores para debate e aprovação.  

 

 

7 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO:  

 

7.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE:   
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FASE 
01  

ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR 
FÍSICO 

DURAÇÃO 
(APÓS A ORDEM DE 

SERVIÇO DO 
TRABALHO) EM DIAS 

ETAPA 
QUANTID. 
(Unidade) 

INÍCIO TÉRMINO 

1 Evento de Institucionalização 1 01 02 
2 Seminário de Avaliação 1 02 05 
3 Leitura Técnica da realidade 

Municipal / Análise e Diagnóstico 1 05 30 

4 Reunião Ampliada do Conselho 1 30 50 
5 Proposições 1 50 70 
6 Audiência Pública (proposições) 1 70 90 
7 Proposta Preliminar 1 90 120 
8 Audiência Pública Final (aprovação 

proposta projeto de Lei) 1 120 140 

9 Proposta Final 1 140 160 
10 Evento de apresentação a Câmara 

Municipal 
1 160 180 

 

FASE 
02 

ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR 
FÍSICO 

DURAÇÃO 
(APÓS A ORDEM DE 

SERVIÇO DO TRABALHO) 
EM DIAS 

ETAPA 
QUANTID. 
(Unidade) INÍCIO TÉRMINO 

1 Seminário de Avaliação 

1 

02 
(Concomitant
e com a Fase 

01) 

05 
(Concomitant
e com a Fase 

01) 
2 Leitura Técnica da realidade 

Municipal / Análise e 
Diagnóstico 1 

05 
(Concomitant
e com a Fase 

01) 

30 
(Concomitant
e com a Fase 

01) 
3 Proposta Preliminar 

1 

90 
(Concomitant
e com a Fase 

01) 

120 
(Concomitant
e com a Fase 

01) 
4 Consultas Públicas 1 180 200 
5 Proposta Final (Projeto de Lei) 1 200 220 
6 Apresentação a Câmara 

Municipal 1 220 240 
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OBS: As etapas 1,2 e 3 da Fase 02 serão realizadas concomitantemente com a 
Fase 01, ficando as etapas 4,5 e 6 da Fase 02 para ser realizada depois de 
finalizada a Fase 01. 

 

 

 

 

8 - FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS:  

Todo o trabalho deverá ser elaborado de acordo com as normas técnicas da 
ABNT, de maneira clara e precisa, com o detalhamento necessário para o seu 
perfeito entendimento.  

Os conteúdos deverão ser tão objetivos quanto possível, sem prejuízo da boa 
compreensão de cada produto apresentado, tendo em vista a construção do 
plano diretor enquanto plano urbanístico autoaplicável, assim como seus 
instrumentos complementares para este tipo de serviço, as Leis e Decretos 
Municipais, Estaduais e Federais.  

Os produtos deverão ser entregues sempre em 02 (dois) volumes do relatório, 
com capa contendo a indicação do conteúdo e a referência da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí, incluindo o material cartográfico 
devidamente encadernado e 02 (dois) CDs ou 02(dois) Pen Drives ou tantos 
quantos forem necessários, contendo os respectivos arquivos.  

Os desenhos e fotos constantes nos relatórios deverão ser produzidos em meio 
digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor qualidade de 
impressão, em formato JPG, TIF ou BMP.  

O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido em Auto CAD (DWG), 
com todos os níveis de informação, shapefiles (SHP) (compatíveis com 
software da família ESRI ARCGIS) individualizados e identificados pelo nome 
do tema, e impresso em cores. Deverão estar georreferenciados, atrelados ao 
Sistema de Referência SIRGAS 2000 e com sistema de projeção UTM. 

Todo o material elaborado que consistir em formulação de base de dados, 
como questionários, entrevistas e coleta de informações deverá ser entregue 
em Excel for Windows 7 ou superior (formato .XLS), em formato .PDF e serem 
impressos.  
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Demais materiais produzidos com textos deverão ser entregues em formato 
aberto, Word for Windows. DOCX. 

 

Os recebimentos dos serviços serão atestados por servidor designado para 
fiscalizar o contrato. Entretanto, o recebimento dos serviços por parte do 
servidor não substitui a análise posterior pela Administração Municipal.  

 A contratante rejeitará no todo ou em parte, serviço, se em desacordo com o 
contrato.  

Omissões: Em caso de dúvidas ou omissões, será atribuição da Fiscalização 
fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que 
preceituam as normas e regulamentos, a ABNT e legislação vigente. 

 

9 - FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA:  

É obrigatório que todos os profissionais alocados na equipe técnica atendam as 
exigências mínimas de formação e experiência e deverá ser composta por: 

 

12.1 - Coordenador Geral:  

Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo com experiência 
profissional comprovada em coordenação de processo(s) de elaboração, 
revisão ou implementação de plano(s) diretor(es) e/ou planos setoriais 
participativo(s) em município(s) metropolitano(s) e curso(s) de pós-graduação 
em planejamento ou desenvolvimento urbano ou regional. 

 

12.2 – Consultor 1 (Consultor Técnico)  

Profissional graduado em Engenharia Civil com experiência comprovada em 
processo(s) de elaboração, revisão ou implementação de plano(s) diretor(es) 
e/ou planos setoriais participativo(s) em município(s) metropolitano(s) e 
curso(s) de pós-graduação em planejamento ou desenvolvimento urbano ou 
regional. 

 

12.3 - Consultor 2 (Consultor Técnico)  
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Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou 
Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura ou Engenharia de 
Geodésia e Topografia ou Engenheiro Geógrafo com experiência 
comprovada em trabalhos(s) de planejamento ou desenvolvimento urbano ou 
regional. 

 

12.4 – Consultor 3 (Consultor Técnico)  

Profissional Graduado em Economia ou Administração de Empresas com 
experiência comprovada na Elaboração, revisão ou implementação de plano(s) 
diretor(es) e/ou planos setoriais participativo(s) em município(s) 
metropolitano(s) e curso de pós-graduação em planejamento ou 
desenvolvimento urbano e regional. 

 

12.5 - Consultor 4 (Assessor Jurídico)  

Profissional graduado em Direito e experiência comprovada em processo(s) de 
elaboração, revisão ou implementação de plano(s) diretor (es) e/ou planos 
setoriais participativo(s) em município(s) metropolitano(s) e curso(s) de pós-
graduação em planejamento ou desenvolvimento urbano ou regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 

 

 

ANEXO 2 – MINUTA 

TOMADA DE PREÇO 002/2018 

MUNICÍPIO DE São Sebastião do Caí, RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 88370879/0001-04, com sede 
administrativa na Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa ........................... inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º..............................., com sede comercial na 
Rua.............................., neste ato representada por seu sócio-gerente, 
............................., residente em.................., na rua..........., inscrito no CPF/MF 
sob n.º ......................., doravante denominado CONTRATADO, para o 
fornecimento do objeto descrito na Cláusula  
 
Primeira – Do Objeto. 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na 
consecução do objeto contratado, oriundo do processo licitatório TP 002/2018, 
na qual a Contratada foi declarada vencedora, com seus fundamentos na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, regendo-se pelo citado diploma 
legal, termos da proposta, normas constantes do edital que deu origem ao 
presente instrumento e cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 
 
Cláusula Primeira – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente a Contratação de serviços técnicos 
especializados para Revisão do Plano Diretor do município de São Sebastião 
do Caí - RS, Lei Municipal N° 2802/2006, juntamente com a elaboração ou 
revisão de seus instrumentos complementares: Lei de Parcelamento do Solo e 
Código de Obras, com a participação da equipe técnica municipal e de agentes 
sociais locais, conforme Projeto Básico. 
 
Cláusula Segunda – DO PREÇO 
2.1 Os preços ajustados para a execução do presente contrato são os 
seguintes, R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX) entendidos como justos e suficientes 
para a sua execução, estando incluídas todas as despesas de transportes, 
fretes, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas: 
 
Cláusula Terceira – DOS SERVIÇOS 
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3.1 O Prazo de Execução dos serviços será de 220 (duzentos e vinte) dias, a 
contar da ordem de início exarada pela Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Desenvolvimento, podendo ser prorrogado, desde que solicitado 
formalmente pela empresa e aceito pela Administração. 
3.2 O presente contrato vigerá por 12 meses a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado desde que justificado pelas partes. 
3.3 Na entrega definitiva dos serviços, todas as informações deverão ser 
revisadas e aprovadas antes da entrega. 
3.4 Na entrega dos serviços serão lavrados TERMO DE ENTREGA 
PROVISÓRIO, com relação de pendências a serem executadas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias. Caso não houver pendências a serem executadas 
deverá ser lavrado TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO. Os termos serão 
lavrados em duas vias pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, onde será 
feita a entrega em definitivo. 
 
4.0  Cláusula Quarta – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
4.1 Os documentos fiscais deverão estar devidamente certificados pelo 
servidor responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato, que 
procederá a avaliação da execução dos serviços e comparará com o 
estabelecido no contrato, edital e seus anexos.  
4.2 A liberação do pagamento está condicionada a apresentação da seguinte 
documentação: 
I – Documento Fiscal em 01(uma) via;  
II – Certidão atualizada de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal, e; 
III – Certidão conjunta atualizada de débitos relativos a tributos federais e à 
dívida ativa da União, incluindo as previdenciárias, expedida pela Receita 
Federal. 
4.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que 
regula a matéria. 
4.4 Reajustes, se necessários, serão pelo IGP-M (FGV) conforme Artigo 40, 
Inciso XI da Lei nº 8.666/93. 
4.5  As despesas decorrentes do fornecimento dos produtos/objeto da presente  
licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
31680 Ordinária 
0003 Secretaria da Fezenda 
0301 Secretaria da Fazenda e Gestão 
04.123.0023.2006 Manutenção das Atividades da Secretaria 
3.3.3.90.39.00000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

. 
Cláusula Quinta – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
5.1 Para exercer a fiscalização técnica dos serviços será designada o Arquiteta 
Natália Ellwanger e Silva, Luciano Baldessarini e Claiton Jair Muller. 
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5.2 Para exercer a gestão do contrato é designado o Sr. Luciano Baldessarini, 
Secretário Municipal da Administração, Planejamento e Meio Ambiente ou 
alguém por ele designado. 
 
Cláusula Sexta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
6.0 Dos Direitos: 
Constituem direitos de a Contratante receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado. 
 
6.1 Constituem encargos da Prefeitura Municipal: 
• definir equipe técnica municipal que será envolvida no projeto e a definição do 
setor ou grupo de coordenação política do Plano que vai participar e interagir; 
• definir espaço físico de fácil acesso público adequado às reuniões de 
coordenação do Plano; 
• repassar para a contratante a cartografia disponível no município, incluindo 
cartas temáticas; 
• disponibilizar dados e indicadores do município, legislação urbanística e 
tributária vigentes; 
• disponibilizar informações existentes no município e estudos socioeconômicos 
e de abrangência físico-territorial; 
• informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no 
município; 
•definir o núcleo municipal com identidade territorial para facilitar o processo de 
participação na elaboração do Plano; 
• identificar as instituições parceiras através de listagem das representações 
civis e políticas que poderão contribuir com o processo de elaboração do 
Plano; 
• participar de todo processo de elaboração do Plano, convocando para as 
reuniões, debates, consultas, oficinas e audiência pública os agentes políticos 
e sociais locais. 
B) Constituem encargos de Contratada: 
• elaborar a Revisão do Plano Diretor do Município, considerando suas áreas  
urbanas e rurais; 
• examinar a legislação urbanística e adequá-la às novas propostas da 
alteração do Plano; 
• contemplar, na elaboração do Plano, os temas relativos à Uso e Ocupação do 
Solo, Mobilidade e Circulação, Meio Ambiente, Infraestrutura, Patrimônio 
Histórico / Cultural / Paisagístico e Sócio. 
-Economia, conforme especificado neste Termo de Referência; 
• adotar metodologia que assegure a participação da comunidade; 
• contribuir para a elaboração do Plano de Mídia que a equipe municipal 
utilizará na divulgação dos trabalhos, a partir de sua aprovação; 
• realizar reuniões, debates, consultas e oficinas, envolvendo atores sociais e 
parceiros para discussão do processo de elaboração do Plano Diretor, 
conforme Projeto Básico. 
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• incorporar técnicos da Prefeitura Municipal ao processo de 
Elaboração do Plano e realizar (duas) 02 oficinas de capacitação das equipes 
de apoio local e dos grupos de trabalho da Prefeitura; 
• completar a cartografia básica existente incluindo as diretrizes aprovadas no 
Plano; 
• produzir cartas temáticas referentes aos diversos temas tratados; 
• propiciar acesso livre aos documentos e informações produzidos; 
• dar publicidade aos documentos e informações. 
•realizar os serviços de acordo com as especificações do presente contrato, 
Edital e Projeto Básico; 
•cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho; 
•assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 
execução do presente contrato. 
 Apresentando-se a necessidade de substituição de profissional alocado no 
projeto deverá ser indicado pela contratada, um substituto que tenha o nível de 
experiência e qualificação técnica similar ao profissional substituído. 
 
Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES 
7.1. A recusa injustificada das empresas licitantes vencedoras em assinar o 
contrato ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal n.º 
8.883/94, a critério da Administração. 
7.2. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais sanções legalmente estabelecidas: 
7.3 – MULTA 
7.4 - Por atraso superior a 10 (dez) dias do início dos serviços a contar da 
ordem de Início expedida pelo Secretário Municipal da Indústria, Comércio e 
Desenvolvimento, fica o contratado sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser 
calculado desde o décimo primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento da 
obrigação, limitado a 30 (trinta) dias; 
7.5 – Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do 
objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o 
valor da Nota de Empenho; 
7.6 – Caso ocorra atraso superior a 60 (sessenta) dias do prazo de entrega do 
serviço contratado, fica o contratado sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser 
calculado desde o sexagésimo primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento 
da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias; 
7.7 - Transcorridos 90 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no 
contrato será considerado rescindido o mesmo e aplicada à multa de 15% 
(quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação; 
7.8 - As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais 
sanções administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, conforme segue: 
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7.9 - Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um) ano no caso de inexecução parcial do 
contrato; 
7.10 - Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos no caso de inexecução total do 
contrato; 
7.11 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que 
seja promovida a reabilitação após o ressarcimento da Administração dos 
prejuízos resultantes  
da inexecução parcial ou total do contrato. 
 
Cláusula Oitava – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
8.1 A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão  
administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
Cláusula Nona – DA RESCISÃO 
9.1 Este contrato poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
b) amigavelmente, por acordo das partes, reduzido a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
d) A rescisão deste contrato implicará na retenção dos créditos decorrentes da 
contratação, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, caso se dê por 
dolo ou culpa da Contratada. 
 
Cláusula Décima – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. O Contratante não responderá perante terceiros por danos provocados 
por dolo ou culpa da Contratada. 
10.2 Elegem o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS para dirimir 
quaisquer dúvidas ou questões advindas do presente instrumento. 
 
E, por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento em 02(duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam seus efeitos legais. 
 
 

           Clóvis Alberto Pires Duarte                             
Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí                          Contratada 
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       ANEXO 3 – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

TOMADA DE PREÇOS 002/2018 

 

ETAPA ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

01 Evento de Institucionalização.  

02 Seminário de Avaliação.  

03 Leitura Técnica da realidade 

Municipal. 

 

 

04 Reunião Ampliada do 

Conselho. 
 

05 Audiência Pública de 

Apresentação Preliminar do 

Plano 

 

06 Proposta Final-Minuta dos 

Projetos de Lei. 

 

 

07 Reunião do Conselho 

Municipal de 

Desenvolvimento  

Urbano. 

 

 

08 Audiência Pública na Câmara 

de Vereadores 

 

 

09 Proposta Definitiva-Projetos 

de Lei. 

 

 

   
 
 

 TOTAL R$ 
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ANEXO 4- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

 

 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N°: 

 

ENDEREÇO: 

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 
combinado com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não 
possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 
um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos. 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

  

  _____________________, _____ de _______________ de 2018. 
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_________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa 

 

ANEXO 5- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. Não havendo fatos impeditivos de nossa 
participação no TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018. 

 

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

  ___________________, _____ de_______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa 
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ANEXO 6- MODELO DE CREDENCIAMENTO 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N°: 

ENDEREÇO: 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr.(a)________________________, 

portador da Cédula de Identidade n° ________________________, expedida 

pela __________, CPF n° _____________________ para participar em 

procedimento licitatório, consistente no TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018, 

podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz 

respeito aos interesses da representada. 

 

___________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 
Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  
 
Nessa fase, serão avaliadas as Propostas Técnicas das licitantes habilitadas 
quanto ao atendimento às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
Será atribuída pela Comissão a NOTA TÉCNICA (NT), variando de 0 (zero) 
a100 (cem) pontos, observados, basicamente:  
 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 
 
I) CONHECIMENTO DO PROBLEMA -----------------------20 
a) Referente à região – ------------------------------------------10 
b) Referente ao trecho e dados existentes------------------10 
 
II) METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO ---------------------10  
a) Programação para os trabalhos - - -----------------------05  
b) Técnico-administrativa ---------------------------------------05 
 
III) EQUIPE TÉCNICA-------------------------------------------20 
a) Arquiteto ------------- ------------------------------------------15 
b) Topógrafo-------------------------------------------------------05 
 
A quantificação da pontuação relativa à equipe técnica, responsável e alocada 
efetiva na obra, será assim discriminada: 
 
Arquiteto - máximo de 15 pontos 
1- Experiência abaixo de 05 anos - 0 ponto 
2- Experiência de 05 anos ou mais: 11 pontos acrescidos de 0,6 pontos por ano 
de experiência até o máximo de 15 pontos 
 
Topógrafo - máximo de 05 pontos cada 
1- Experiência abaixo de 03 anos - 0 ponto 
2- Experiência de 03 anos ou mais: 02 pontos acrescidos, de 0,2 pontos por 
ano de até o máximo de 05 pontos. 
 
IV) EXPERIÊNCIA ANTERIOR----------------------------- 20 
 
A cada atestado apresentado (Proposta Técnica) será atribuído 5,0 (cinco) 
pontos até o máximo de 04(quatro) atestados. 
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A nota técnica mínima aceitável para participar da abertura da proposta de 
preços é de 50 (cinquenta) pontos. Será desclassificada a licitante que não 
atingir esta nota. 
Serão consideradas também desclassificadas as “Propostas Técnicas” que:  
a) Não atendam às exigências deste Edital e Anexo 1. 
b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de 
dificultar o julgamento.  
 
 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – 
Decorrido o prazo recursal referente à fase técnica, a COMISSÃO procederá 
ao julgamento das Propostas Comerciais. 
Nesta fase serão abertas as propostas de preços das licitantes que obtiverem 
nota técnica igual ou superior a 50(cinquenta) pontos. 
Constatada pela Comissão a existência de erros, serão procedidas às 
correções, observando-se que a divergência entre o valor global registrado na 
forma numérica, em reais, e o apresentado por extenso, prevalecerá este 
último. 
Os orçamentos detalhados, apresentados pelas licitantes e seus respectivos 
preços unitários serão comparados com os preços de mercado para eliminar 
valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero ou, ainda, 
excessivamente elevados ou incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não 
prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
Será feita a pontuação das Propostas de Preços de acordo com a seguinte 
fórmula: NP = 100 A, onde: NPP = Nota da Proposta de Preço da licitante. A = 
(Vo + M), onde: 2Vo = Valor orçado. 
M = Média dos preços das propostas das licitantes, aceitas pelo. 
P = Preço proposto pela licitante. 
OBS.: Para fins de pontuação o quociente A/P, terá seu valor máximo limitado 
a 01(um) inteiro. 
Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem: 
a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as 
exigências deste Edital. 
b) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação. 
c) Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado, 
estabelecido no Edital. 
d) Preços globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações. 
Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos 
e por extenso, estes últimos. 
Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 
eventualmente configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, 
serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como 
motivo para desclassificação da proposta. 
 
AVALIAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS 
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NOTA CLASSIFICATÓRIA FINAL das licitantes será obtida de acordo com a 
média ponderada das valorizações das Propostas Técnicas e de Preço de 
acordo com a seguinte fórmula: 
NF = m(NT) + n(NP)  
m + n NF = Nota classificatória final.  
NT = Nota da Proposta Técnica. 
NP = Nota da Proposta de Preço. 
m = Peso de Nota Técnica = 5 
n = Nota de Proposta de Preços = 5 
A classificação das licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das 
notas classificatórias finais, sendo considerado vencedor, a licitante que obtiver 
a maior nota classificatória final, observando limite de aproximação com duas 
casas decimais. 
Havendo empate, decidir-se-á mediante sorteio, observando o que dispõe o 
Art. 45, parágrafo 2º, da Lei nº. 8.666/93. 

 


